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יוני 2017
עובדות ועובדים יקרים,
סיום חודש יוני ,הוא סיומה של שנת הלימודים .מחד שמחה גדולה על רגעי שיא ,שיחות סיכום
ומסיבות פרידה ,מאידך עצב על סיום פרק .עובדים מורים ומחנכים רבים אשר ליוו את התלמידים
והחניכים במהלך שנת הלימודים חשו גם את השמחה וגם את העצב במנות גדושות .רובם של
התלמידים יחזרו בתחילת השנה הבאה ,אולם אלו הבוגרים יפרשו כנפיים וימשיכו ליעד הבא ,נאחל
להם הצלחה מכל הלב! ולכם עובדות ועובדים יקרים ,יש סיבה טובה לגאווה על התוצאה .מאחל
לכולם קיץ קריר והנאה בחופשות עם בני המשפחה.
משאבי אנוש ושכר
החודש שולמו לכל העובדים קצובת ימי הבראה .התשלום בוצע בשכר של כל עובדת ועובד על פי
חלקיות המשרה ולפי וותק .לעובדי הוראה מורים הזכאים ,שולם מענק יובל.
מכינת הנגב
נפרדנו מהמחזור ה-ט"ו של מכינת הנגב אשר סיים את שנתו ויצא לשירות הצבאי .החודש היה מלא
בהתרגשויות ובשיאים .את החודש חתמנו ב טקס סיום מרשים ומכבד בו נכחו ההורים ,המשפחות
והחברים וכיבדו אותנו נציגי משרד הביטחון והמועצה .בשבועיים האחרונים קיימנו סיכומי שנה
אינטנסיביים בהם חקרנו ובדקנו מסקנות והמלצות לשיפור ושימור .אירוע השיא שמסמל באופן
המובהק ביותר את סיום השנה היה פרויקט יוזמה שהתקיים באמצע החודש ,במהלכו כל ועדה
מייצרת יוזמה חברתית והוא מלווה בהכשרה תאורטית .החניכים עבדו על היוזמות במשך מספר
חודשים ,מאיתור צרכים ,swot ,איתור שותפים ושחקנים מרכזיים ,גיוס משאבים ,תכנון והוצאה
לפועל .הפרויקט מתנהל ללא התערבות הצוות וללא משאבים מצד המכינה .רוב היוזמות כללו
השגת משאבים ושותפויות ברמה כזו או אחרת .זהו תהליך חינוכי מרגש ותהליך למידה נהדר של
מיומנויות והבנה בסיסית של הקמה וביצוע של יוזמה חברתית .להלן רשימה חלקית של היוזמות
שזכו גם להד תקשורתי לא קטן :סדרת הרצאות בברים בנושא קיימות; הקמת חנות יד שנייה
בדימונה; קמפיין נגד תעשיית הכלבים הגזעיים; קמפיין לעידוד ההתפקדות למפלגות ועוד.
קו הזינוק
הקבוצות שלנו נמצאות בעיצומן של תהליכי פרידה וסיום .אחד השיאים היה אירוע סיכום שנה
אליו הצטרפו ההורים ,השותפים ,ונציגים השלבים הבוגרים .באירוע הסיכום הציגו המשתתפים
את אשר למדו והתנסו השנה ואף זכינו לתערוכת מיזמים בה כל צוות הציג את עבודתו מהשנה
האחרונה .בהמשך הערב קיימנו טקס רשמי בהנחיית המשתתפים .בירכנו את המשתתפים על
ההישגים ,שמענו איך זה לסיים עשר שנים בתכנית ונפרדנו מהצוות שעוזב אותנו בתום השנה .כמו
כן ,בימים אלה אנו נמצאים בהכנות לקראת סמינרי הקיץ של שלב א' ,סמינרים שיכללו פעילויות
ברחבי הארץ ,הכרות עם החברה הישראלית ,סיכומי שנה והכנות לקראת השנה הבאה.
התיכון לחינוך סביבתי
בראשית החודש התחלנו את תהליך הפרידה מתלמידי מחזור ל''ח המסיים כתה יב' .ימים מורכבים
בהם השמחה והעצב מהולים זה בזה .ימים בהם הרצון לתקוע יתד מתערבב עם הצורך לפרוס
כנפיים .מפגשי הפרידה ,טקסי הסיום והמסיבה החגיגית מסמלים כי "סוף ,הוא תמיד התחלה של
משהו אחר" .סיימנו את שנת הלימודים תשע''ז ואנו עסוקים היום במלוא המרץ בהכנות לקראת
שנה''ל תשע''ח .שנה מבורכת בגידול משמעותי במספר התלמידים בפנימייה .גידול שמצריך חשיבה
מחודשת על הלו''ז הבית ספרי ,על סדנאות השטח ,על ההיערכות של הפנימייה ובית הספר .עם
החופשה הגדולה מגיעות גם הרפתקאות חדשות .נאחל לכולנו חופשה בטוחה ומהנה.
התייעלות בתוכנית הלימודים בתיכון
סוד גלוי כי המדרשה מעמידה לרשות התיכון לחינוך סביבתי מאות שעות לימוד נוספות על אלו
המאושרות ע"י משרד החינוך לתוכנית הלימודים .חלק משעות אלו מיועדות לתמוך בתוכנית
הלימודים הייחודית של התיכון .חלק אחר של השעות הנוספות ניתן כתוספת שכר למורים .פעילות
ההתייעלות במדרשה לא פוסח גם על עניין זה .בעבודה כירורגית נעשתה הבחנה בין השניים .מחד
תימשך ואף תורחב הקצאת שעות הלימוד הנוספות לתמיכה בייחודיות הלימודית ,מאידך צומצמו
השעות אשר אינן תומכות באופן ישיר בייחודיות .יודגש כי גם בשנת הלימודים הבאה ,יוקצו לתיכון
מאות שעות נוספות מעבר לשעות התקן .בשלב זה פעולות ההתייעלות נעשו מבלי שנדרש לצמצם
לאף מורה קבוע את משרתו.
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ספריה
ימי הספר בנגב :במסגרת ציון ימי הספר בנגב ושבוע הספר ,הספרייה קיימה מגוון של פעילויות
ומופעי תרבות במרחב המדרשה .קיימנו מפגשי סופר עם דורית רביניאן ועם ינץ לוי ,קיימנו הצגות
של תיאטרון אגדה והמספר גיא אלון ,סדנת בובנאות של תיאטרון עולם הדמיון ,ובאירוע המרכזי
נפגשנו עם העיתונאית אושרת קוטלר .שירה במדבר :הספרייה הובילה השנה את פסטיבל ימי שירה
במדבר ,אשר זכה להצלחה רבה ולנוכחים רבים באירועים שהתקיימו במדרשה .הפסטיבל כלל
הרצאות של סופרים ומשוררים ,פאנלים בנושאים רבים ושיח עם הקהל .בין האירועים שהתקיימו:
ערב הקראת שירה בהשראת התנ"ך בבית הכנסת ,ערב הוקרה לזאב צחור בהשתתפות העיתונאית
טל בשן והאלוף דורון רובין בנושא ששת הימים ,פאנל שירה סביבתית ואקופואטיקה בהנחיית
סבינה מסג ,פאנל בנושא הדיאלוג בין שירה לארכיאולוגיה ,פאנל שירת אמהות בהשתתפות סמדר
שרת ,לילה גליל ,מאיזה הובני וד"ר אביבה אופז .אירועים נוספים :הספרייה אירחה את קבוצת
קפה חברותא להרצאה של מנהל הספרייה על תפקידן של הספריות המודרניות ותפקידם של
המידענים ,קיימנו מפגש "שירה בצוותא" בשיתוף ביה"ס של המדרשה ,וכן חנכנו בטקס מכובד את
תערוכת הצילומים של עומרי לינדר" ,זכרונות בחול החם" ,אשר פתוחה לקהל בבין תחומי.
בי"ס שדה
ההיערכות לקראת הקיץ מתקיימת בכל גזרות הפעילות וביס"ש מכפיל את עצמו ויותר בכל אחת
מהפעילויות בהן הוא עוסק לאורך השנה .צוות מרכז ההזמנות מקבל פניות רבות לתיאומים
אחרונים לקראת קבוצות שעתידות להגיע במהלך הקיץ .אנו מגדילים את כמות חדרי האירוח מ-
 68ל 175-בצירוף חדרי הפנימיות והמכינה .ובמקביל מגדילים את כמות כיתות הלימוד ואולמות
האירוח" .משתלטים" על בי"ס צין לטובת הפעלת קייטנות הקיץ של תלמידי כיתות א'-ג' של
הישוב .בנוסף מדריכים את  4קייטנות הגנים של הישוב .בהתאם כמות המדריכים צומחת מ 8-ל-
 15לכל אורך חודש יולי .במקביל לכל ההיערכות הזו ,ביס"ש המשיך לארח ולהדריך כרגיל .בסוף
חודש יוני אירחנו כ 150-עובדי חברת כי"ל שזכו להוקרה מטעם החברה עבור תרומתם לקהילה.
העובדים ביקרו בצריף בן-גוריון ,צפו בסרט "אפילוג" וזכו לארוחת מלכים בחדר האוכל שלנו.
מרגשת הייתה תודתם.
מחלקת אחזקה
בחדר אוכל תלמידים ,ובהשקעה כספית ניכרת ,הוחלפה מערכת המיזוג במערכת חדשה כחלק
מפרויקט התייעלות האנרגיה ושיפור סביבת הפעילות של באי המדרשה .התנור החדש שהותקן
במטבח זוכה שביעות רצון גדולה ,בקרוב יותקנו גם סירים חשמליים חדשים .יצוין כי עבודת
ההתקנה תתבצע באמצעות כוחות מקומיים .בבית ספר שדה הוחלף ריהוט ישן בחדש .עבודת
הנגרות שבוצעה בנגריה המקומית כללה שולחנות חדשים וארונות אחסון לניצול חללים פנויים .גם
ההתקנה של התקרה האקוסטית ושיפר את הנראות הכללית של המשרד בוצע ע"י עובדי המחלקה.
יישום דוח הנגישות מתקדם ועבודת המסגרות הגדולה הכלולה בו תבוצע על ידיי המסגרייה
המקומית .בנחשיה בוצעה התקנה של הסורגים וזאת בכפוף לדרישת רשות הטבע והגנים .בתיכון
לחינוך סביבתי ישנה הערכות רחבה הכולל שינוי נראות בכניסה הראשית במקביל לסגירת המעבר
בין שטח התיכון לחדר האוכל .בפנימיית הבננות ישנה הערכות לאכלוס כלל החדרים בתלמידיי
פנימייה מחלקת אחזקה משלימה את הפערים בבניית הריהוט החסר .פעולות דומות מתבצעות גם
בשאר הפנימיות שתכליתן הערכות לגידול הצפוי בתלמידי הפנימייה .מספר מתנדבי הש"ש תעלה
בשנה הבאה משישה לתשעה מצב זה מוביל להערכות להתאמת דירת הש"ש .בקיץ יש תנועה רבה
בתחום הדיור ומחלקת אחזקה ממשיכה לתת שירות נרחב בכלל המקצועות להכנת הדירות כנדרש.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
רוחמה חדד ,שמעון שוקרון ,זיו ארני ,חיים אלטלף ,מימי בן אבו ,נבו הדר ,רתם עגנון ,עאטף אבו
קוש ,אלמוג ורדי ,משה עינב ,עפר שמואלי.
ברכות
מזל טוב לעידו עמר להולדת הבן ,מזל טוב
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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